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Oskar Looritsa (1900–1961) värvikas isik
ja tema tegevuse mittefolkloristlik pool

on okupatsiooniajal olnud nii sügavalt sala-
tud, et tema kaks poliitilist raamatut “Vastu
voolu” (1933) ja “Oma rada” (1939) peideti
Nõukogude Eestis erifondi. Seega on poliiti-
line Loorits meil enam-vähem tundmatu.
See, mille järgi Looritsat praegu kõige roh-
kem tuntakse, on tema rahvusfilosoofilised
ideed ja teosed.

Looritsa elutööks oli Eesti Rahvaluule
Arhiivi (ERA) väljaarendamine Tartus. Prae-
gune ERA, üks kolmest Kirjandusmuuseu-
mi arhiivkogust, on järjepanu üllitanud
Looritsa folkloristlike uurimuste (“Endis-
Eesti elu-olu”, “Liivi rahvausund” jm.) käsi-
kirja jäänud osi ja juba ilmunud teoste uus-
trükke. “Eesti mõtteloo” sarjas on ilmunud
Looritsa valitud artiklid pealkirjaga “Meie,
eestlased” (2000). O. Loorits doktoreerus
1926. aastal teosega “Liivi rahva usund. I” ja
sai 1927. aastal vastrajatud ERA juhatajaks.
Ta oli 1927–1937 Tartu Ülikooli rahvaluule
eradotsent, aastast 1938 dotsent. Loorits kuu-
lus “Veljesto” asutajate hulka, mis küll ei ta-
kistanud teda hiljem oma seltsikaaslasi kri-
tiseerimast. Rutt Hinrikus on Tunas publit-
seerinud Oskar Looritsa pagulasaegseid kir-

ju Hugo Salasoole, heites valgust Looritsa
n.-ö.  sotsiaalseile hoiakuile ja mõttemaail-
male. (Tuna 2003, nr. 1). Järgnev publikat-
sioon laiendab seda teadmist ja lisab küll
omapärase, kuid siiski arvesse tuleva sisse-
vaate 1930. aastate Eesti ellu. Kuigi Oskar
Loorits ei kuulunud ühtegi parteisse, oli ta
poliitiliselt aktiivne, püüdes asju mõjutada
eriti kulisside tagant. Tema mõttekaaslased
olid koondunud Eesti Rahvuslaste Klubisse
(hiljem Eesti Rahvuslaste Klubide Liit, 1931–
1940), mille ajakirjas ERK Loorits oma mõt-
teid kõige vabamalt avaldada sai.

Alljärgnevad kirjad on valitud suurema
koguse hulgast: Soome Kirjanduse Seltsi kir-
jandusarhiivis on 96 Oskar Looritsa eestikeel-
set kirja Martti Haaviole aastaist 1923–1960,
lisaks eraldi postkaarte ja trükiseid. Samas
hoitakse ka Looritsa kirju Elsa Enajärvi-
Haaviole. Loorits ja Haavio olid tutvunud
1920. aastate alguses ja suhtlesid kui läheda-
sed kolleegid ja sõbrad. Mõlemad olid oma
kolleegide hulgas tuntud kui “rasked iseloo-
mud” ning mõlemad tundsid elavat huvi ja
isiklikku vastutust oma rahva ja riigi tuleviku
suhtes.

Martti Haavio (1899–1973), luuletajani-
mega P. Mustapää oli ettevalmistuselt folk-
lorist, Soome rahvaluule arhiivi juhataja aas-
tatel 1934–1948, Helsingi Ülikooli rahvaluu-
le õppetooli dotsent aastast 1932 ja profes-
sor 1949–1955. Selle kõrval töötas ta pikka
aega kirjastuses WSOY, oli lennukas publit-
sist ja aastatel 1933–1945 ajakirja Suomalai-
nen Suomi peatoimetaja. Haavio oli 1921.
aastal käinud esimest korda Eestis ja leidnud
mitmeid eakaaslastest sõpru ja tuttavaid (O.
Loorits, Harri Moora, Julius Mägiste, Paul
Ariste jt.). 1922. aastal oli Haavio liitunud
vastasutatud Akadeemilise Karjala Seltsiga
(AKS), mis oli meeste rahvuslik võitlusorga-
nisatsioon, loodud Karjala vabastamiseks
slaavlastest. AKS-is oli kaks tiiba: akadeemi-
list seltskonda hoidis seal rahvuslik hõimu-
töö, militaarsem pool kuulutas eelkõige Suur-
Soome aadet. Selts oli populaarne eeskätt
akadeemilise noorsoo hulgas, seda vastusta-
sid vanad konservatiivid, soomerootslased ja
vasakpoolsed. Selts lõhenes suhtumises nn.
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Lapua-liikumisse, mille sisuks oli võitlus
kommunistide vastu. See rahvaliikumine oli
1930. aasta suvel korraldanud talupoegade
marsi Helsingisse ning samal ajal vangista-
nud ja küüditanud kommuniste (või neid,
keda nad kahtlustasid sümpaatias kommunis-
mile) idapiirile. Oma algse populaarsuse kao-
tasid lapualased pärast seda, kui nad 1930. a.
oktoobris olid Joensuusse küüditanud endi-
se presidendi K. J. Stahlbergi. Kui 1932. aas-
ta veebruaris korraldasid samad jõud
Mäntsäläs mässu, keelustas Soome valitsus
liikumise. Paremradikaalid olid ohjeldatud
seaduse piiridesse. 1932. a. kevadel, kui AKS
võttis avalikult militaarse suuna ja hakkas
ajama Suur-Soome poliitikat, astusid Haavio
ja ta mõttekaaslased (Lauri Hakulinen,
Urho-Kaleva Kekkonen jt.) seltsist välja.

Nende järgmine suur aktsioon oli võitlus
Helsingi Ülikooli täielikult soomekeelseks
muutmise eest.

Kui Eestis hakkas koonduma vabadussõ-
jalaste liikumine, leidis see Soomes poolda-
jaid ja kaasatundjaid, kes 12. märtsi riigipöör-
desse 1934. aastal suhtusid muidugi eitavalt.
Soome ajaloolased on vapse ja lapualiikumist
pidanud paralleelnähtusteks, kuid kumbki
riik lahendas nende kaudu tekkinud parem-
pöörde ohu erineval viisil: Soomes säilitati
parlament ja parteid, Eestis asendas seda “ju-
hitav demokraatia”. Soome ja Eesti suhted
riiklikul tasandil olid selle tõttu üsna komp-
litseeritud ja jahedad, kultuurisuhted ja hõi-
mutöö aga arenesid eelkõige esto- ja fenno-
fiilide toel laialdasteks kultuurikontaktideks.

Siin publitseerimiseks on valitud need kir-
jad, milles kõneldakse kaasaegsest poliitikast
või Soome–Eesti suhetest. Martti Haavio
vastuskirjad Looritsale on samuti Soomes,
SKS-i rahvaluule arhiivis, kuhu Looritsa pä-
rijad 1960. aastatel isa materjalid üle andsid.
Trükis on ilmunud üks katke Martti Haavio
kirjast Oskar Looritsale 2. veebruaril 1932,
mille on oma päevikusse ümber kirjutanud
Elsa Enajärvi-Haavio ja mis on avaldatud
Katarina Eskola raamatus “Yhdessä. Martti
Haavion ja Elsa Enajärvi-Haavion päiväkirjat
ja kirjeet 1928–1939” (WSOY, Helsingi, 2000,
lk. 299–300). Vastuseks sellele kirjale on kir-
jutatud O. Looritsa esimene siin publitseeri-
tav kiri ja see kirjakatke võiks anda põhiheli
ka kogu järgneva publikatsiooni interpretee-
rimiseks.

Niisiis, Martti Haavio on kirjutanud
(S. Oleski tõlge soome keelest):

“Oleme sageli mõtelnud siin eesti meele-
laadi üle. Kui ma nüüd olen lugenud Kivika
raamatut,1 leian palju uusi seiku: kui teie in-
telligents on olnud – kas või osaliseltki – nii
epigoonlik, nii tumedalt poolharitlaslik, nii
madalate aadetega, võib rahvas muidugi van-
duda oma vaimseid juhte; ja kui Sinu põlv-
kond ei muuda siin palju, siis te tõesti ei vää-
ri ausat surma. Kuid pange ka seda tähele:

Martti Haavio 1931. aastal. (Repro raamatust: A. Tynni. Olen
vielä kaukana. Martti Haavio-P. Mustapää 20-luvun
maisemassa. WSOY, 1978)

1 A. Kivikas. Vekslivõltsija, 1931.
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Euroopa elas Noor-Eesti ja Siuru perioodil
kummalisi aegu – kummaliselt tahtelõtva,
vegeteerivat ja passiivset aega vaimses mõt-
tes. Realiteet, elu ise oli kogu Euroopale
kummaliselt võõras värk. Teil juhtus esime-
ne tõeliselt haritud generatsioon areenile tu-
lema just siis – see oli teile suureks kahjuks,
kuid see oli loodusseadus. (Me uurime ju
folkloristikat, kultuuriajaloo haru, nii et kul-
tuuri rändamine on meile aksioom.) Teile
tähendas see aeg palju, sest see oli nii suurel
määral alustrajav – näiteks meil Soomes läks
see mööda nagu väike tuulesahin; keegi
Onerva, keegi Larin-Kyösti – mida on nad
meile tähendanud?

Me oleme siiski palju õnnelikumas olu-
korras kui Teie, meie rahval on religioon, mis
on alati olnud rahvuslikum; meil on autori-
teedid (Snellmann ja Vänrikki Stool), meil
on usk oma tulevikku, oma iseseisvusesse,
oma võimetesse, oma sporti, soome sisusse
(– sageli muidugi on need väärkujutelmad,
kuid see on ju siin elus ükskõik) jne. Kirjani-
kud ja muud sedalaadi härrad ei mõjuta siin
kuidagi. Meil on teovõimet ja ettevõtlikkust,
sageli ehk liiga idealistlikku (vaata nt. Hel-
singi määratut arengut viimase kümne aas-
taga, mis on viimas meid pankrotti) – kuid
ega seegi ole halb iseloomujoon, vaid vastu-
pidi.

Nii vaatasin ma oma rahvast peeglist, kui
olin Kivika selle nii lohutu raamatu läbi lu-
genud. Ja ülistasin eestlaste kõrval meid kui
õnnelikke. [– – –] Eestis puudub isamaavai-
muline noorsookirjanik, teil puudub aus ja
otsekohene filosoof, kelle õpetus oleks rea-
listlik, teil puudub riigiõpetus. Teil puudub
aktiivne isamaa-armastus, teil puudub elule
lähedal olev kirjandus. Teil on liiga palju teo-
reetilist esteetikat, liiga pikki luuletusi, mis
ei sisalda midagi, rumal ja kahjulik korporat-
sioonisüsteem, isikutevahelised intriigid, kus
isik on asjast tähtsam, teie ajalehed on sar-
nased saksa kollaste väljaannetega – vähe-
malt paljud neist oma skandaalide ja üksik-
asjalike kohtuasjadega, mille hulgas abielu-
rikkumised on kõige populaarsemad.

Noh, sai aga sellest jutt. Järgmisel korral,
kui olen kuulnud, kui lõplikult Sa oled vihas-
tanud niisuguse iseloomustuse peale – mil-
leks küll K. raamat on kõige algsemalt ainet
andnud – võin omakorda esile tuua neid pal-
jusid häid külgi, mida ka olen sealtpoolt lah-
te siiski leidnud. Usu, et mu sümpaatiadki on
muuseas suured.”2

Elsa Enäjärvi-Haavio ja Martti Haavio väitlesid mõlemad
end rahvaluuledoktoriteks ja promoveeriti koos 1932. aasta
kevadel. (Repro raamatust R. Sievänen-Allen. Tyttö
venheessä. Elsa Enäjärvi-Haavio elämä 1901–1951. WSOY,
1993)

2 Kirjades allajoonitud kohad – kursiivis, kahe joonega esile tõstetud – rasvaselt. – Toim.
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O. Looritsa kiri M. Haaviole. Kirjade originaalid on
SKS Kirjandusarhiivis: SKS 743, MH kirjekokoelma.
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Kiri 1

Tartu, 7. II 32.
Armas sõber!

Tänan kirja eest kõigest südamest. Mida enam lõpu poole, seda enam sattusin ekstaasi.
Tuletas aastate takka meelde neid Kalliola öid, kus vaidlesime rusika ägeduseni.3 Ja tundub taas,
et väliselt võõrutava jaheduskoore alt Sinust on pahvatand tuld, mis sütitab kiindumust problee-
messe, mille puudutamist ma Sinult enam ei lootnudki. Võib olla olin ülekohtune omas sydames,
aga selle järele, mida Ariste4 Jyväskyläst, Lapua-marssidest ja Sinust ühenduses nendega kõike
ette keris, pidasin Sindki “lootusetult haigeks”. Mul on juba väljakujunend endaarstimise mee-
tod: kui pettumused kibestuvad hinges nii kangeks, et vaja on tasakaaluks reaktsiooni, siis myristan
mõne artikli. Ja just Sinu põrglase pääle mõtlesin oma patuks sydames aasta tagasi, kui kirjutasin
“Sakalalle” oma provokatsioonilise “Lapua vaimu”.5

Nyyd ma loen aga imet: Sind kutsutakse pahempoolse kodanluse liidriks ja Uus-soome või
Noor-soome mentaliteedi päätoimetajaks. See kutse on võrratult austavam ja väärtuslikum kui
yks tyhipaljas rahvaluule-professuur. Mees, kes tunneb endas mehiseid tuikeid, ei tohiks, ei saaks
loobuda. Nii palju ma olen elu kyll ymber hindama õppind, et võtan tagasi etteheite Setälälle,
mida varem teistega kooris talle tegin: tema siirdumine teadusest poliitikasse tunnistab siiski jõu-
du ja võimeid, mis kyyndisid isegi yle ilutseva soomeugritamise.6 Mida rohkem ma kuivan kabine-
titeadlaseks, seda enam ma tunnetan, kui odav on “teadus teaduse pärast” üksi ja kui palju ena-
mat tahaks elada.

Aga mis ma jutlustan. 30-aastane mees on juba olude ja omaenda rikutud saatuse ahelais
ega pääse enam enesemäärajaks, – oh jaa, “käsitän kyllä, ettet kuitenkaan voinut ottaa vastaan
sellaista tehtävää”. Kuid ka Soome vajab praegu tõsiselt meest, kes kasvataks teda sotsiaal-eetili-
selt uuesti normaalseks organismiks, opereerides välja inetud ja haisvad mädapaised, mida on
idandand keeluseadus,7 Lapua ja põikpäise klassivõitluse mürgitus ikka! veel ja ikka! veel edasi
kodusõjaks, vennatapuks, verejanuks. Soome kohus on kompromiteerind end kahe aastaga nii-
võrd, et läti sotsialistidel oli õigus teatud määrani võrrelda seda juba Vene oludega! Selles suhtes,
nagu näed, erinen siis Sinu hinnangust kyll täiesti: kardan nimelt, et riigi-eetiliselt Soome ei ole
sugugi nii syytu, vaid tal tuleb lunastada ysna ränku patte, mis eriti Suur-Soome ideoloogidelle
ähvardavad kasvada fataalselt yle pää. Aga ma ei kahtle, et Soome need patud ikkagi suudab
puhastada. Soome eneseusk – oo, see on tõesti määratu jõud. Ja sellesse on minulgi kindel usk. Ja
mitte ainult usk, vaid ka võltsimatu hõimuvenna-armastus (kuigi Soomet kirun!). Ja kokkuvõtte-
na: Sul on õigus, et olete siiski võrratult õnnelikumas seisundis kui meie. Sa näed tabavalt meie
nõrku kylgi ja neid näen mina kah, võin lisada veel rea juurde – ära iial kahtlusta, et õiglase hin-
nangu pääle võiksin viha pidada, vaid tänan selle eest aina. Aga luba, et väljendan Sulle ka oma
siseelu suurima ruineerija. – Vaat, kui sa näed paha ja viga, tunnetad seda kõigi viie meelega nii

3 O. Loorits elas aastatel 1924–1925 TÜ stipendiaadina Soomes.
4 Paul Ariste (1905–1990), keeleteadlane, “Veljesto” liige.
5 O. Looritsa artikkel, ilmunud ajalehes Sakala Pühapäev 4. I 1931, nr. 1.
6 E. N. Setälä (1864–1935), soome lingvist ja folklorist; Helsingi Ülikooli professor. Noorsoomlaste partei

juhtfiguure, hiljem koonderakonnas (Kokoomus). Oli elu jooksul senaator, Soome parlamendiliige, valit-
susliige ja välissaadik.

7 Alkohoolsete jookide tootmise ja müügi keeld, mis kehtis Soomes 1919. aastast kuni 9. veebruarini 1932.
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selgelt, et tardud tihti kangeks isegi mehhaanilise päevatöö juures, ja kui sa seejuures tunned oma
võimetust viga parandada niisama selgesti, et ennastki kaassyydlasena hukka pead mõistma, –
prrr, see on masendav tunnetus. Kas Sa tõesti arvad, et ma ei mõista kyllalt kõrgelt hinnata noor-
eestlaste omaaegseid teeneid ja saavutusi, aga just selle hindamise ja austuse sunnil pean seda
meeleheitlikumalt atakeerima nende praegust allakäimist ja tagurpidiminekut kuni nullini meie
loovas kultuurelus. Vaimsuse ja uue põlve kasvatajast kohviku-klatšijaks ja “daamikeste” nukuks
– vaat see teeb mulle enam häbi kui Tuglastele ja Niglastele enestele. Semper Loomingu toimeta-
jana8 on praegu mängukanniks isegi rahvuslikkude klubide ja kõiksugu nimekate tolade käes,
kellest iialgi ei ole loota vähimatki rahvuskultuurilist loomingut, – vaat seda ma ei jõua välja
kannatada. Ja kõige selle juures on Semper-Suits-Tuglas kahtlemata veel parimaid nimesid – no
mis sa siis muudest veel ytled! Teisest kyljest võta meie praegune valitsuskriis,9 mille opurtunism
läheb nii kaugele, et paneb mõtlema, kas sääl Toompeal yldse on veel riiklikult kypseid riigimehi
või ainult moonakad, kes pääsnud mõisa vargile. See on jube kultuuritus, mis paneb mind nädala-
päevad juba unetult visklema ja vaevlema, kuigi oma Hurda-albumiga10 on praegu pöörane kiire,
– aga ei saa lihtsalt tööd teha.

Ja siis tuled Sina veel oma kirjaga: “ellei Sinun polvesi kumoa paljon, ette todella ansaitse
kunniallista kuolemaa.” Ma võin Sulle juba praegu sosistada: pane rist pääle meie põlvele! ei,
meie ei too murrangut ja ei vääri tõesti mehesurma, sest poisikestena oleme kypsnud ja meestena
ainult närbume ja kängume veel. “1900. ymber syndind põlve” suhtes mul ei saa enam olla pette-
pilte ega illusioone – tunnen seda liiga ligidalt. Aga vaat, 1910. ymber ja hiljem syndind põlv –
säält tuleb kiratseva eesti päästmine. See alles paneb lõpu degeneratsioonile, mis praegu väliselt
veel jatkub. Kuid uue elu tuiked tuksuvad juba pinna all mõnd aastat ja selle sümptoome jälgin
ma ka avaliku sõnaga kõige herksamalt, et julgustada ja innustada neid, kes peavad tulema, ja
sugereerida ka neid, kes paraku peavad lahkuma. Ja sellepärast olengi viimaseil aastail pessimis-
tist syndind ymber uuesti optimistiks – kuigi enam mitte omaenda ja oma töökaaslaste ja kaas-
põlvlaste suhtes. Meie oleme ainult “ahjukytjad”, nagu juba “Dünamises” symboliseerisin.11

Ela hästi!
Oku.

PS. Anna andeks, aga sellise jutu kõrval on kõik folkloor nii igav, et ei tulegi päevakorda,
liiati kui olen Sinu küsimiste suhtes ka loll kui vana saabas. Kui vähegi mahti saan järele vaadata,
kirjutan pikemalt. “Mängutubasid” samastaksin kyll enam Spinnstubedega. [?] Killo kohta Eestis
vt. Eisen, Tõll ja ta sugu, 55 jj. 12(ära aga kõike usu!), enne jõulu nägin Riias teose balti-saksa
gildedest, aga ei mäleta enam autorit.

8 J. Semper oli Loomingu toimetaja aastatel 1930–1940.
9 K. Pätsi koalitsioonivalitsus oli tagasi astunud 29. jaanuaril 1932, uus, Jaan Teemanti valitsus astus ame-

tisse 19. veebruaril 1932.
10 J. Hurda 25. surma-aastapäevaks koostatud kogumik “Vanavara vallast”, Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad I.

Tartu, 1932.
11 Luuletus “Ahjukütjad”, ilmunud kogumikus Dünamis. Tartu, 1928, nr. 1; allkiri: Mass-inimene.
12 M. J. Eisen. Tõll ja ta sugu, EKS, 1927.
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Kiri 2

Tartu, 15. II 33.
Kulla sõber!

Sain parajasti Sinu Suomalaisen Suomen esimese vihu, mida ootasin juba põnevusega ja
imestasin selle viibimist.13 Lugesin muidugi kohe läbi ja tülitan Sind nüüd kohe ka värskeimate
muljetega. – Pakud enamat, kui ootasin. Juba Sulho Ranta14 oli meeldivaks üllatuseks, keda ma
isiklikult üldse ei tunne ega teadnud oodata. Kuid juba Tulekandjais ta meeldis mulle niivõrd, et
pakuksin end talle tundmatuks sõbraks ja austajaks. Muusikaliselt harmoonilisel hingel on meie
ajal suured tehtavad, eriti kui tal isiksusena jatkub mehisust ja selgroogu. Sinu oma juhtkiri on
muidu kõigiti selge, kuid jätab – seda ma ei ütle põrmugi mingiks etteheiteks – ikka selle fataalse
lünga Soome rahvusluse ideoloogiasse, ilma milleta ometi pole teostatav mingi suomalainen Suomi:
rahvusluse laiendamine ka sotsialistidele. Enne kui Soome kodanlus pole leidnud või, ütlen veel
kindlamini, pole osand ega tahtnudki leida teed rahvuslikuks koostööks oma samaväärsete ja roh-
kearvuliste sotsialistidest kaaslastega, ei maksa loota ega lobisedagi Soome tegelikust soomesta-
misest. Eestis on just sotsialistid suurimad rahvuslased – kuigi mitte partei põikpääd. Ka Soomes
tuleb ometi kord unustada minevik ja pakkuda usaldavat kätt koostööks, mis meil on annud nii
häid tulemusi. Ja ütlen jälle otsesõnaselt: kes tõesti oma verelt ja vaimult on suurem rahvuslane,
see peab pakkuma kätt lepituseks esimesena. Elu tegelik käik ei olene nii palju dogmaatikast kui
taktikast. (Aga asjata ma seda kõike Sulle kirjutan: ses küsimuses läheme ju alati üksteisest lahku.
Ja siiski olen optimist lootma: kui mitte meie, kes-teab siis vahest ikkagi juba järgmise põlve
ideoloogia jõuab selleski paremalt ja vasemalt poolt jällegi kokku ühisele teele. Teisiti ma ei julge
kujutella väikerahvaste kultuurilise, poliitilise ja majandusliku arenemise väljavaateid.)

*

“Mutta itse tuossa polttamis- ja vainoamismaniassa on outoa ja hirmuisen ajan sairautta.”
Olen selleski suhtes hoopis häätahtlikum optimist. Tõsi ju on, et see on haiglane nähe, kuid nii
primitiivne see mentaliteet ka ei ole, nagu kahtlustad, ja hirmsat pole siin kuigi palju. Mulle näik-
se, et just selles hävitamismaanias kätkevad “kansallisen itsekurin” alateadlikud alged ja et siit läh-
tub paranemise kui ka parandamise tee: mäda välja! konnasilmad katki! paised puruks! – teisiti ei
saa organism terveks. Kui tahetakse maksma panna uut kultuurilist, eetilist, sotsiaalset, rahvus-
likku mentaliteeti, siis hävitatagu vana mehise ja julge sõjaga! Teiste sõnadega: ebateadlik “hävi-
tamismaania” rakendatagu teadlikult oma positiivseiks ülesandeiks. Ärgu keegi võitleja jäägu
lootma, et “konsulid” seisukorda näeksid! See on meie Anni15 ideoloogia suurim elujõuetus ja
vanapiigalikkus, et ta loodab abi kustki väljastpoolt [:] “on vaja täita oma (lobisemise ja targutami-
se) kohus ja lasta siis saatusel tulla” (“Väärtustunde kriisi” lõppfraas!)16 – ja saatus tulebki, kui[d]
mitte nii, nagu meie seda tahaksime.

13 Alates 1916. aastast almanahhina ilmunud “Suomalainen Suomi” muutus 1933. aastast kuukirjaks, mille
peatoimetajaks oli M. Haavio. Oma avasõnas teatab ta, et “ajakiri käsitleb kultuurinähtusi rahvuslikust
vaatevinklist”.

14 Sulho Ranta (1901–1960), helilooja ja muusikakriitik; “Suomalaisen Suomen” muusikaosa toimetaja.
15 A. Anni, 1936. aastast alates August Annist (1899–1972), folklorist ja kirjandusteadlane, “Veljesto” liige.
16 A. Annisti artikkel “Väärtustunde kriis ja väärtuste põhjenduse probleem” oli ilmunud raamatus “Kul-

tuuri ja teaduse teilt” Tartus, 1932.
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Individualismi probleemi [üle] meie aja kriisis olen kah endamisi palju mõtisklenud ja ta-
haksin siin lepitavat lahendust leida, kuid seda ma ei jaksa kohe lühidalt ja järsku sõnastada.
Välispoliitika analüüs on hää – ka stiililt. On ammu juba aeg jätta kus kurat diplomaatlikult loll
“lilledekeel” ja kõnelda “asjast endast” sellisena, nagu see on. Kahju siiski, et Balti riikide välis-
poliitikas on jäänd Skandinaavia orientatsiooni kõrval arvestamata ka meie varjatum, kuid järjest
paisuvam Poola-orientatsioon hoopis teiste sihtide ja väljavaadetega. Ja ma hakkan ikka jälle
kiruma, kui ma sel puhul Soome välispoliitika abitusele mõtlen! Ja majanduses te asetute siis
vähemalt teoreetiliselt esialgu plaanimajanduse tunnustusele. Kuid teooriast üksi on küll veel hir-
mus vähe ajal, kus see rahvusvaheliselt olude sunnil on muutumas juba paratamatuseks. Imelik,
et Soomes ikka siis alles teoretiseerima hakatakse, kui mujal ideid juba realiseeritakse. Ja kas
lõpuks mitte Sinu proua Alma Söderhjelmi eri artikliga ei austa?17 Ma nagu vaistaks midagi sellist
lõhna. Kas oled saand meie Rahvuslaste Klubi ajakirja esimese numbri, mida ühes “Päevalehe”
järjekordses följetonis vähe nöökasin, kuid mis üldiselt üsna imponeerib?18

Kokkuvõte: Mul on küll silmade ees nii Eestis kui ka Soomes õige palju rõõmustavaid sümp-
toome uueks tõusuajastuks ja olen sellest mõttest juba õnnelik.

Sinu Oku.

Kiri 3

27. X 33.
Kulla sõber!

No mis ma sest salgan – ma pole siiamaani veel jõudnud lõpetada Sinu soome rahvaluule
ülevaadet.19 Laulud lugesin läbi, juttudes jäin toppama. Sest kunas on minul enda jaoks aega! Ja
isegi seda ma ei mäleta, kas ikka saatsime Sulle ja Su prouale õnnesoovi tütre puhul?20 Kõnelesin
sest küll Lätis ja Poolas suure rõõmuga, kuid oma rõõmu paberile jäädvustamiseks pole teoinime-
sel niipalju tarvet kui Sinutaolisel poeedil. Ja proua Ehrenkreutzowa Vilnos ei teadnud veel mi-
dagi Sinu lohikäärme-uurimusest.21 Mis oleks, kui saadaksid talle eksemplari, sest temakene näikse
tõsiselt armund püha Georgiusesse.

Mis ma siis teind olen vaheajal? – Müttasin läbi eesti asundused Lätis, tuhnisin Poolas,
vuristasin noteerida Liivis – saak kõikjal tore. Kõrvalülesandeks oli muidugi poliitika, eriti Poo-
las. Olen omal nahal juba tundma õppind meie olusid ja inimesi, nii et oskan neid liikuma panna.
Selleks pean peitma enda isiku nii ära, et keegi ei või aimatagi algatuse taga enfant terrible’it.
Lasen võõraid ja “sõpru” (ilus sõna!!), koguni kaugelt-kaugelt liigutada – ja asjadki hakkavad

17 E. Enajärvi-Haavio (pseudonüümi all Ilona) artikkel “Alma Söderhjelm ja Suomi” oli ilmunud “Suoma-
lainen Suomi” 1933, nr. 1. A. Söderhjelm oli esimene Soome naisprofessor, ajaloolane.

18 Üld-, majandus- ja kultuuripoliitilise ajakirja ERK esimene number oli ilmunud 1933. aasta jaanuaris.
Loorits kommenteeris väljaannet üldiselt positiivselt oma Mass-inimese nime all ilmunud följetonis “Meie
kultuuri ideaalid” 11. veebruari Päevalehes (1933, nr. 41).

19 M. Haavio ülevaade soome rahvaluule kogumisest ja uurimisest oli ilmunud SKS (Suomen Kirjallisuuden
Seura) 100. aastapäevaks 1931.

20 Haaviode esiklaps Elina Haavio (praegu E. Haavio-Mannila) sündis 3. augustil 1933.
21 M. Haavio. Lohikäärme ja neito: vertaileva runotutkimus. SKS, 1932.
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liikuma. Eesti-Poola, Eesti-Leedu, Eesti-Läti suhetes on mõndagi muutumas ja “paranemas” (Eesti
seisukohalt muidugi), Eesti-Soome on tagaplaanil praegu (võite oma Ingeriga lärmata ja “jõudu”
demonstreerida, sest Rootsi ja Vene soomlaste jaoks jõudu niikuinii ei jatku). Tõenäoliselt on
oodata ka isiklikke ümberpaigutamisi meie välispoliitika juhtkonnas. Võib olla õnnestub isegi
prahi väljapraakimine, mida kaua olen rõhutand, kuid mida alles nüüd hirmuga tõsiselt võetakse,
kui ka poolakad sedasama rõhutama hakkasid. Üks asi, mida Sina oma meeste kaudu ka Soome
välispoliitikas teraselt ja väga teraselt kontrolli: Hitleri agentideks ostetakse sageli just väikeriiki-
de rahvuslikke liidereid või vähemalt väga “usaldatavaid” kõrgemaid ametnikke. Salaluuret orga-
niseerib Saksamaa praegu paremini kui Vene ja isegi Jaapan!

Rahvahääletusel andsin hääle muidugi “vastu”,22 kuid deklareerisin juba kevadel, et “halve-
mat niikuinii ei saa enam tulla” ja et “mitte seadused ei reguleeri elu, vaid ikkagi inimesed, kes
seadusi tõlgitsevad”. Küsimuse pääraskus on juhtides. Meie seniseid juhte olen juba viis aastat
rünnand ja nende generaalkaotust pole mul mingit põhjust leinata. Eitamine oli mul ühine vaba-
dussõjalastega, lahkuminek tuleb aga kindlasti jaatamises, edaspidises loovas töös. Ühenduses
rahvahääletusega õnnestus mul lõpuks ometi realiseerida oma kaua-aastast unistust, mida siin
salajas järeljätmatult jutlustasin: Tartu asutati uus päevaleht “Vaba Sõna”.23 Päätoimetajaks on
nime pidi mag. E. Kant,24 tegevtoimetajaks on tõeliselt minu vend Alex.25 Vaat see leht võttis mult
nädalateks aega ja võtab veelgi. Sest algus on loomulikult raske, kuid lootused on hääd. Kande-
jõuks on ringkonnad, keda Sina väga vähe tunned (ms. terve loodusteaduskond! paljud endised
keskerakondlased, radikaalid üldiselt). Täitsa kõrva jätsime teadlikult kohvikukultuurlased, “sot-
sialistlikud” boheemlased ja Veljesto elureformitsejad, kelle sõnade ja tegude kontrast on
põhjustand nii palju pettumusi, et ilma igasugu kompromissita tuleb teha jäädav lõplik lahkumi-
ne. Eriti just “Veljesto” kah-sõbrad on rikkund minu karakterit aastate jooksul kõige enam: täp-
salt samad kultuuri-simulandid ja soliidsuse posöörid nagu noor-eestlasedki! täpsalt sama võimu-
himu ja materialistlik mõnususteiha teotsemise ja vaimulaadi varjus nagu varemalgi põlvel! Ja
täpsalt sama hellad arvustuse ja paljastuste puhul, et naera naljavendi!

Issand on mind õnnistand sõpradega! Päris tavaliseks sõbra tunnuseks on siin, et sina pead
kõik tema hääks tegema, võitlema ja tülitsema, andmeid muretsema ja aitama, kaitsma ja kiitma,
aga ei ole mul veel sõpradest nimetamisväärset vastuabi olnud. Kui palju ma olen raisand oma
aega ja energiat keeleuuenduse sõdadeks, uue elustiili ja mentaliteedi, hõimluse, noorsooliikumi-
se ja teab mille kõige läbisurumiseks, nii et mürtsu aina on olnud! Vastastega ma olen ometi
hakkama saand, aga just sõpradega olen ikka sisse kukkund. Sest need kütavad mind küll üles,
ässitavad enda eest ja enda asemel tulle, kuid jätavad mind üksi lahingusse ega mõtlegi oma nahka
kõrvetada. Kui lahing võidetud, siis sõbrad pärivad võidu ja mina saan aina uusi vihamehi juurde,
kellega sõbrad kohe sõbrustama hakkavad. Kui lahing kaotet, siis sõbrad salgavad mu hoopis ära
ega tule kontegi koristama, vaid liituvad vastastega mind materdama. See on nii tüüpiline situat-
sioon, et annab otse uut jõudu võitluseks ja edasitungiks. Ja tööviljaga võib rahul olla! Kui mõtel-
da lahinguid Emakeele Seltsis, Muuseumis, ülikoolis, Hõimuklubis, Kirjanduslikus Orbiidis, tea-

22 Rahvahääletusel (14.–16. X 1933) oli küsimuseks vapside ülesseatud põhiseaduse parandus, mille järgi
Eestist oleks saanud presidentaalne riik. Selle poolt oli 72,7% hääletanuist.

23 “Vaba Sõna: rahvuslik informatsioonileht ilma erakondliku kuuluvuseta” ilmus Tartus 1933–1934; nime
all “Uus Sõna” 1934–1935.

24 Edgar Kant (1902–1972) geograaf, 1941–1944 TÜ rektor. Oli aktiivne Eesti rahvuslaste klubide tegelane,
ERK-i pea- ja tegevtoimetaja kuni 1935. aastani.

25 Aleksander Loorits (1899–1983) oli Vaba Sõna toimetaja 1933–1934.
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duskonnas, Kirjanduse Seltsis, siis on ikka viimased aastad Tartus päris suuri muudatusi toond,
mida igatahes Veljesto vennikesed üksi küll ei oleks suutnud ega julgendki läbi raiuda. Ja kui
keeleuuendus on lõplikult lahingu kaotand, siis tänu Mägiste26 ja Ariste karjeristlikule tuulelipu-
tamisele. Kui nn. “elureform” kah on kaotand, siis tänu Anni ja Elango27 sama tuuleliputavale
julgusetusele. Ja kui Kirjanduse Seltsi lahingu samuti kaotasin, siis tänu minu taktipuudusele, mis
ei mõista salasõnadega laveerida, vaid pommid kohe näkku pillub. Sellest loogiline järeldus: tak-
tikat pean muutma. Muidugi ei hakka ma salalikuks ja soliidiks Mooraks,28 kes kavalalt kõik teos-
tab, mida tahab, kuid kavatsen minagi suud vähe kinni pidada ja ennast varjata, et asju hõlpsamini
läbi viia. Ja pääasi: usaldada ma oma sõpru enam ei kavatse.

Sattusin vähe pikemalt lobisema, sest mul on pool tundi rongi tulekuni aega. Selle rongiga
saadan jälle Tallinna poole rea konkreetseid kavasid, mis meie klubis läbi kaalutud (mitte rahvus-
laste klubis!) ja mis riigivanema kaudu loodetavasti varsti realiseeruvad. Nagu näed, on meil praegu
imelikud ajad ja suhted. Aga ka huvitavad ja energiatpuistavad. Eestis on suur sisemine käärimi-
ne kindel ja minu ainus, ainus ja igavene püüe on, teha kõik, et seda käärimist võimalikult posi-
tiivselt rakendada ja päästa, mis päästa annab. Õnneks on sama äratundmine seisukorra
kriitilikkusest ka muide niivõrd selge, et liitlastest pole puudu. Et seejuures tuleb loobuda endis-
test lobisejaist ja illusioonideuskujaist – iseendast mõista ilma vähimagi leinata!

Folklooriga olen viibind. Londonisse läheb varsti ülevaade Balti-Büdsantsi kultuurisuhteist,29

Õpet. E. Seltsis trükin “Tulede vestluse”.30 Vaarao lapsi31 ei saa edasi tõlkida, sest puudub lihtsalt
raha, millest olen tänavu nii paljas, et isegi lainama olen jälle pidand.

Aga see on loodetavasti ajutine häda, mis tuju ei riku ja meelt ei murra. Noh, nüüd lõpp,
sest rong on juba tulemas.

Tervit kõigele perele
Oku.

Kiri 4

Tartu, 21. XII 33.
Kulla vennas!

Tänan Sind südamest kirja eest, mis huvitas mind erakordselt. Muud Helsingi uudised olid
mulle juba enam-vähem tuttavad, aga see põhiseaduse uus kava paelus seda rohkem. Eile kohe
oli sellest juttu ka meie riigiõiguse-meestega. Võib-olla lähete liiale oma parlamendi oheldamisega,
mis praegu ju igalpool nii kole moes näikse. Võib-olla pettute peagi ka majoritaarses valimissüs-

26 Julius Mägiste (1900–1978), keeleteadlane, “Veljesto” liige.
27 Aleksander Elango (sünd. 1902), kasvatusteadlane, “Veljesto” liige.
28 Harri Moora (1900–1968), ajaloolane, arheoloog, “Veljesto” liige.
29 O. Loorits. Contributions to the Material concerning Baltic-Byzantine Cultural Relations. Ilmunud Lon-

donis ajakirjas “Folk-lore” 1934, nr. 45:1.
30 O. Loorits. Das misshandelte und sich rächende Feuer. I. – ÕES-i Aastaraamat 1932. Tartu, 1935. (sama

ka ERA Toimetised 1)
31 O. Loorits. Pharaos Heer in der Volksüberlieferung. I. EV TÜ Toimetised. Tartu, 1935. (sama ka ERA

Toimetised 3)
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teemis, millel olevat siiski üsna keerulisi konkse küljes. Võib-olla on kolme ettenähtava võimu-
keskuse vahel kokkupõrkeid senisest enamgi veel ja palju-palju teravamaid oodata. Aga ühte ei
saa eitada: võimu kontsentreerimine on ikkagi paratamatu ja riigikorra parandused vastavalt sel-
lele hädavajalised – kui üldse suudame enam pääseda ilmsesti meid Balti väikeriike kõiki varitse-
vast katastroofist.

Olen teind viimasel semestril kah poliitikat õige aktiivselt ja laias kaares. Juba Poolast tulin
eri ülesannetega tagasi ja informeerisin riigivanemat kolm tundi ühisel õhtusöögil lossis. Kuid
seda ma ei jõua küllalt kiruda, kui saamatu oli Tõnisson oma rahvaerakondlike diplomaatidega
septembri kuus, mis andis meie välispoliitikale fataalse hoobi Poolast. Isegi Poola-Leedu lepituse
väljavaated olid olemas ja mõlemalt poolt oodati just Eesti avitavat vahetalitust. Kuid meil on ju
idioodid välisministeeriumis ja tohmanid saatkondades. Nüüd on kõik juba hilja ja parandada
pole esialgu enam midagi: Saksa saavutas septembris hiilgava võidu Balti riikide poliitika üle
(osalt altkäemaksuga)!

Meil on vormiliselt Piirimaade Seltsi nime varju koondatud mõnikümmend tähtsamat polii-
tikategelast kõigist parteidest – vabadussõjalastest sotsialisteni (kuna ERK-id on laia publiku lo-
bisemispaigaks). Siin sünnib praegu palju meie välis- ja viimasel ajal ka sisepoliitilisi niiditõmba-
misi, mis on juhitud püüust päästa, mis veel päästa annab. Muidugi pole meil mingit lootusetut
meeleheidet ega passiivset haletsemist à la kohvikukultuurlased, kes näikse praegu oma abituses
otse naeruväärsed. Kuid meie oleme seda teadlikumad väga suurtest hädaohtudest, mis Eestit,
Lätit, Leedut ja kindlasti ka Soomet ähvardavad. Rahvuslik sisekindlustus on meile praegu kau-
gelt olulisem kui väliselt paistab, ja sellepärast algatasime siin tasapisi põhjaliku töö.

Möödunud nädalal olin järjekordselt Tallinnas riigivanema juures ettekandel. Pätsi auks
peab ütlema, et ta igatahes palju reaalpoliitilisem on kui pilvedepäälne Tõnisson. Aga kerge pole
temagi seisukord. Kogu tähelpanu on koondund juba praegu uuel aastal valitavale presidendile.
Kõige kardetavam kandidaat Eestile endale on kindral Laidoner, kuid ei saa salata, et just temal
on senini kõige rohkem võiduvõimalusi: keskerakonna ja asunike taktika on praegu lihtsalt ära-
andlikum kui Juudase suudlus. “Rahvusluse” sildi varjus müüakse eesti rahvast praegu! Sellepä-
rast mobiliseerime jõude õige hoolega. Tallinnas käies tegin esimesed konkreetsed sammud sotsi-
de ja põllumeeste lepituseks ja ühisfrondi loomiseks, mis tõotab õnnestuda. Kuid isegi sellest on
vähe enamuse saavutamiseks – peame võtma üle tingimata ka osa vabadussõjalastest. Vaat selle
ääretult raske ülesande poole tüürib meie uus leht Tartus praegu ja see seletab tema imeliku
positsiooni. Aga oota, varsti tuleb siin rabavaid paljastusi ja sellist poliitilist sensatsiooni, millest
oleneb võit või kaotus.

Jõulu ajal pean kirjutama mitu juhtkirja. Ka kultuurielus on uued ataagid paratamatud.
Arhiivis töötab jälle hädaabitöölisi. Õhtuti kirjutan kodus tulede vestlust ja vaarao lapsi, kuna öiti
toimetasin trükki “Vastu voolu”.32 Esialgu jõudu veel jatkub, kuna kevade poole muidugi laise-
maks lähen nagu tavaliselt.

Parimate jõulutervitustega Sinule ja Su armulisele prouale
Oku.

32 O. Loorits. Vastu voolu. Võitlusartikleid uue Eesti loomisel 1929–1933. Autori kirjastus. Tartu, 1933.
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33 “Liivi rahva usund” IV jäi Looritsal käsikirja ja avaldati postuumselt ERA-s aastal 2000.
34 Alma Haavamäe, (hiljem abielus A. Hiitonen) oli O. Looritsa naiseõde (sünd. Espenberg). Õppis Tartu

Ülikoolis ja viibis üliõpilasvahetuse stipendiumiga Soomes.
35 E. Fridelli “Uuden ajan kulttuurihistoria” I ja II ilmusid WSOY kirjastusel Soomes 1933. aastal.
36 Eduard Roos (1903–1979) oli ajakirja ERK vastutav toimetaja 1933. aastal, hiljem sai selleks senine te-

gevtoimetaja Edgar Kant.
37 Kirjastuses “Werner Söderström OY” (WSOY) oli 1933. a. ilmunud U. Harva-Holmbergi teos “Altain

suvun uskonto”. Loorits kirjutas sellest ajakirjas ERK 1934, nr. 2. (“Vaimse kultuuri paraaditsejaist ja
vaimse töö tegijaist. Mõtteid soome teaduse uusima hiilgeteose puhul”)

38 P. Ariste retsensioon O. Looritsa teosele “Eesti rahvausundi maailmavaade” (EKS, 1932) ilmus ajakirjas
Eesti Kirjandus 1933, nr. 2.

39 12. märtsil 1933 oli Eestis toimunud K. Pätsi ja J. Laidoneri riigipööre.

Kiri 5

Tartu, 29. III 34.
Kulla vennas!

Mis Sa oled hakand nüüd SKS-i arhiivi päris süstemaatselt läbi vaatama, et üllatad mind
peaaegu iga nädal uute teadetega, mille eest võlgnen Sulle tõsist tänu? Sinilehmad seisavad mul
juba mõnd aastat ühe teemina reservis ja kogun tasapisi ainestikku, kuna esialgu uurimisest veel
juttugi pole. Soomest oli mul enne Sind ainult neli teisendit FFC 33 järgi: Kallio 1, Perho 17 ja 18,
Alajärvi HA XXIV. Olen nad ise 1924/5 kopeerind, tsitaate muid mingeid ei ole. Praegu on mul
tuledelugu lõpukorral ja vaaraod käes, nii võtan kätte Andrejev 846’ ja Liivi rahva usund IV33 või
kes teab mida juhtub. Kalevala-juubeliks kavatsen toimetada koguteost ka Õp. E. Seltsi.

Nüüd oleks mul Sulle üks praktiline palve. Arvasin ikka, et Alma Haavamäe34 kaudu saan
Soomest paki raamatuid osta, kui ta kevadel koju tuleb. Nüüd aga sõitis ta ootamata Soomest
ära ja ma ei ennatand talle raamatuist kirjutadagi. Kas lubaksid tülitada ehk ennast, et telliksid
mulle järgmised raamatud Emajõe tänavale: 1) Friedell II osa35 2) Kalevalaseuran Vuosikirja
14 (üks paremaid minu arust) ja nimelt köites mõlemad. Palun lisa raamatuile ligi tingimata ka
arve, et mul valuuta saamisega raskusi ei tuleks. – Ütlesin ERK-i toimetaja Roosile,36 et Suomal.
Suomi ERK-i numbreid pole saand. See imestas teda väga, sest saadetud neid Soome küll on.
Lubas uuesti järgi saata. Mina omaltpoolt saatsin ühe eksemplari Söderströmile, et nad teaksid
mu arvustuse ilmumist.37 “Eesti Kirjandusesse” ma niikuinii ei mõtlegi midagi seni kirjutada,
kuni praegune toimetus püsib, kes autorivabadust minu suhtes enam on terroriseerind (ja mitu
korda!), kui vaevalt aimata võidaks. Isegi Ariste naiivile ja enamikus täitsa ekslikule arvustuse-
le ma ei hakand reageerima: küll selleks aega tuleb tulevikuski.38 Ah jah, a propos, Roos ütles
muuseas, et ERK ei ole saand ka Sinu “Suomal. Suome” numbreid, ja palus neid adresseerida
Tartu, postkast 140.

Poliitiline konjunktuur püsib meil juba mitmendat nädalat äärmiselt pinev.39 Välispidi näik-
se kõik korras ja rahulik, äraostetud ajakirjandus laulab lapikut unelaulu numbrist numbrisse.
Kuid pinnaalune hõõgumine ja käärimine on tõsisem kui kunagi varem ega ennusta hääd. Olen
muidu küll õige optimist olnud eesti demokraatliku vaimu suhtes, kuid välispoliitiliselt ähvardab
meie seisukord õige halba: Hitler haarab Baltimaid majanduslikult otse meie liidrite rahalise
ülevõtmisega. Viha massis kindral Laidoneri vastu on aina paisumas, kuna teiseltpoolt see ilma-
sõja-aegne salaluure-ülem ja eesti-aegne ärimees koondab osavalt oma käpa alla sõjaväe, politsei
jne., isegi asunikkude partei ja keskerakonna – meie kaks kõige armetumat poliitilist korraldust.
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Võid siis kujutella, et meeleolu on tuleviku suhtes õige murelik. Ainus reaalne lootus on Päts,
kuid tema seljatagune pole kaugeltki liig tugev ja hästi kindlustatud. Ka tegi ta oma dekreetidega
ikka paar surmahoopi demokraatlikule mentaliteedile, mis võivad traditsiooniks saades end hirm-
sasti kätte tasuda. Minu viimase aja taktika on olnud kõige energiaga lepitada vastaseid ja peh-
mendada vastolusid, et pääseksime sisemisest lõhestatusest ja nõrgenemisest. Vabadussõjalased
on palju mõistlikumaks muutund viimasel ajal, kuna sotsialistid sellevastu talitavad üsna lollisti ja
otse skandaalse vastoluga oma propageeritavale ideoloogiale. Igatahes elu on äärmiselt põnev ja
väärib intensiivset kaasa elamist.

Kunas jõuad siis Tartusse, kuhu ootan Sind kogu aja? Kas tahaksid sõita koos edasi korraks
ka Riiga?

Parimaid pühi prouale, preilile ja Sulle endale
Oku.

PS. Kuule, mis on juhtund Wiréniga?40 Saatsin talle juba enne jõulu Porvoosse mitusada
sedelit ja pärast veel paar kirja, kuid pole saand mingit vastust!

(järgneb)

40 Luteriusu kirikuõpetaja, O. Looritsa tuttav tema stipendiaadi-aegadest.

Sirje Olesk
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